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DALŠÍ DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ ŘÁDĚNÍ BYLO VELKOU ZÁBAVOU! 

Právě teď je období masopustů a karnevalů a jeden z nich se uskutečnil i u nás. Bylo to v sobotu 
16. února 2013 v sále Hasičské zbrojnice. Karnevalové odpoledne si mohli rodiče se svými 
ratolestmi zpestřit veselými maskami a hrami. Sešlo se mnoho krásných masek, jako například víla, 
vodníček, pavouček, hříbek mochomůrka či kašpárek. Celým odpolednem děti provázela banda zvířátek 
ve složení liška, veverka a Ferda mravenec. Děti, ale i rodiče se aktivně zapojovali do her a 
očividně si to užili. A kdo byl letos zvolen za nejhezčí masku? Všechny masky byly hezké. 
A proto jsme se rozhodli obdarovat každé dítko podle vylosované odměny. Sladkou tečkou nakonec 
bylo pro děti překvapení v podobě výtečného dortu s logem karnevalu, na kterém si všichni pochutnali. 

Dětem gratulujeme k výhře a děkujeme jim za jejich nadšení a chuť si hrát, rodičům děkujeme 
za přípravu nádherných masek a těšíme se na další ročník! 

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie. 
 

 
 

Lucie Škabrahová 
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FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO KARNEVALU 
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ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI BŘEZNU 

Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 25. března.  

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice. 

 

KONEČNÉ ÚPRAVY V KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ 

Blíží se doba, kdy se bude uzavírat agenda spojená s prováděním komplexních pozemkových úprav. 
Pokud máte ještě nějaké požadavky, např. nově vyvstalá řešení či nějaké problémy, kontaktujte 
vyhotovitele. Pokud je vše v pořádku a nemáte dalších připomínek, stačí podepsat výměry, které 
pravidelně dostáváte, a odeslat je zhotoviteli v přiložené obálce. Adresu a telefonní číslo vyhotovitele 
máte uvedeny v průvodním dopise. Pokud vás zajímají komplexní pozemkové úpravy ještě blíže, či si 
chcete prohlédnout nové uspořádání, můžete také navštívit internetovou adresu 
http://sluzby.geodis.cz/sluzby/Mala-Bystrice. 

 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU 

Pro zlepšení ochrany proti vniknutí do prostoru kanceláře obecního úřadu, zasedací místnosti, knihovny 
a místnosti s veřejně přístupným internetem bylo rozhodnuto o vybudování shrnovací 
bezpečnostní mříže z kvalitní oceli. Uvažuje se i o provedení dalších bezpečnostních opatření a 
zastupitelstvo obce vybere ze tří nabídek tu nejvýhodnějších, kde je nutné si uvědomit, že v této oblasti 
není nejnižší cena zpravidla tím nejlepším kritériem. 

Do vyřešení těchto „bezpečnostních problémů“ se akce s požadavkem na konání v zasedací 
místnosti obecního úřadu budou moci realizovat pouze po předchozí dohodě a účasti 
oprávněné osoby, která bude mít podepsanou hmotnou odpovědnost. Proto je např. možné akce, které 
nejsou časově příliš náročné, konat v úřední den mezi 15.–17. hodinou. 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

Bylo provedeno zateplení stropu budovy obecního úřadu s cílem snížení tepelných ztrát v celkové 
hodnotě 39 tisíc Kč. V dalších stavebních úpravách podkroví se bude pokračovat podle stávající 
dokumentace podle finančních možností. Zateplení bylo nutno provést před zahájením dalších 
stavebních úprav spojených s vyrovnáním podkladu a vlastní realizací podlah a plánovaných příček. 

 

PETICE O PŘIPOJENÍ K INTERNETU U BUŠŮ 

Prostřednictvím zpravodaje obec informuje o situaci ohledně petice žadatelů o připojení k internetu 
v lokalitě U Bušů. Byl kontaktován Ing. Kratochvíl (firma VALNET), který provozuje internetovou 
bezdrátovou síť v obci. Přes chaty nad bývalým rekreačním střediskem Pozemní stavby č. p. 2, 
samozřejmě se souhlasem majitelů, by bylo možno pokrýt téměř všechny podepsané žadatele. Budovy 
s čísly popisnými 130 a 144 by bylo možné připojit přímo od chaty bývalé Chronotechny. Předběžně byl 
o této možnosti informován pan Melichařík. 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OPRAVU MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA SANTOVĚ 

Na opravu tří úseků místní komunikace v lokalitě Santov v celkové délce 470 metrů bylo vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele. Otvírání nabídek proběhne dne 6. března 2013. Zadání výběrového 
řízení je vyvěšeno na internetových stránkách obce (sekce Úřední deska) a na úřední desce před 
budovou obecního úřadu. Cena je vypsána na cca 700 tisíc Kč, z toho 30 % částky připadá na obec Malá 
Bystřice, 70 % částky bude zaplaceno z dotace. 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

http://sluzby.geodis.cz/sluzby/Mala-Bystrice
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ROZŠÍŘENÍ BEZDRÁTOVÉHO ROZHLASU 

V jarních měsících by mělo také konečně dojít k realizaci rozšíření bezdrátového rozhlasu v systému 
JSVV, který je součástí celého projektu a je již schválen Odborem životního prostředí Městského úřadu 
ve Vsetíně. Tím by se měla rozšířit dostupnost veřejného rozhlasu i do dalších lokalit. 

 

ÚSPORA SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Na konci roku 2012 byla pro účely čerpání rozpočtu odečtena spotřeba elektrické energie na všech 
elektroměrech. Na elektroměru veřejného osvětlení naproti obecnímu úřadu (spodní a horní konec) byla 
za stejné období (cca ¼ roku), ve srovnání s předchozím rokem, zjištěna úspora kolem 1 400 kW. Dá se 
předpokládat, že na tom má vliv výměna žárovek veřejného osvětlení za nová svítidla (žárovky 150 W 
byla nahrazeny žárovkami se spotřebou 36 W). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mladý pár s malým psem hledá pronájem v RD, minimálně 2+1, na 1 až 2 roky. Prosím nabídněte.  
Tel.: +420 732 867 113, email: pronajemvb@seznam.cz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
NAŠI JUBILANTI NA MĚSÍC BŘEZEN 

V měsíci březnu oslaví své narozeniny: 

 paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 82 let 

 paní VLASTA FUSKOVÁ – 80 let 

 

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody 
a spokojenosti v životě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

INZERCE 

Zpravodaj 2/2013 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Světlana Hrabinová. 

Uzávěrka dalšího čísla je 20. března 2013.  www.malabystrice.cz malabystrice@iol.cz 

 
Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje! 
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